
 
 

 על אפוטרופוסות ייפוי כוח מתמשך ומה שביניהם

 

כך . בעצמם לענייניהם, שאינם מסוגלים לדאוג הם של אלולדאוג לענייני שתפקידו (תאגיד? אדם )או רופוס מיהואפוט

   (.18יום בו מלאו להם עד לקרי הקטינים ) סים הטבעיים של ילדיהםפהם האפוטרו, הורים למשל

 

ולאחר שבית משפט  ה למינוי אפוטרופוסשהוגשה לו בקש, בית משפטדרך צו מינוי פוטרופוס יעשה על , מינוי אככלל

צו תוקפו של  ואתסמכויותיו את  ,האפוטרופוסזהות בצו המינוי קובע בית משפט את . , כי יש צורך במינויתרשםה

ם אדלל להיות יכוהמינוי  .לתאגידאו , לאדם, המינוי יכול להיות לגוף או לרכושקבוע.  ארעי או, אשר יכול להיות ינויהמ

 . סים()מספר אפוטרופ במשותף ויכול להיות יחיד

 

ל לדאוג יותר לענייניו באופן שהוא אינו יכו ,דיסיעולפך הואדם כאשר  ,אפוטרופוס הואלמינו המקרה השכיח ביותר 

 . פוסהתמנות כאפוטרולש בקשה גיבני המשפחה מאחד מ, או אז בעצמו

 

)קרי ליום בו  צורך במינוי האפוטרופוסורר היתעה לחכות למצב בו יתופוס היאפוטרהיחידה למינוי עד לאחרונה הדרך 

ניתנה ות המשפטית והאפוטרופסות שרתיקון לחוק הכבמסגרת , לאחרונה אולם ,לא יוכל לדאוג לענייניו בעצמו(האדם 

 למנות ,ונו ובגופנבנפש יםובריא יםעודנו צלולכאשר  ,כיום, כלומר לבחור, האפשרות לערוך ייפוי כוח מתמשךבידינו 

, אימתי פואייםר , לגוף או לרכוש או לעניינים(כאפוטרופוס תאגידלמנות )יחיד בלבד לא ניתן  כאפוטרופוסאחר  אדם

 , ככל שיתעורר. יתעורר הצורך

 

אפוטרופוס  מינוי על פנירבים  נותך יתרושמכוח המתמינוי אפוטרופוס דרך ייפוי ה, שכן לשוב מאין כמותוובר בכלי חמד

 . דרך בית משפט

 

לאפוטרופוס  ייםתקופותחות "דו –ך בית משפט מחויב בהגשת פרטות אפוטרופוס שמונה דר , בראש ובראשונהכך

זהות  בחירת. חות"אינו מחויב בהגשת דו , ככללמתמשךדרך ייפוי הכוח השמונה רופוס האפוט, בעוד הכללי

דרך חתימה על ייפוי כוח ולא . המינוי הוא )האדם שמבקש למנות לו אפוטרופוס( ממנהה נעשית על ידיהאפוטרופוס 

וקבלת הייפוי  הכללי בהודעה לאפוטרופוסיהיה בו יתעורר הצורך במינוי האפוטרופוס די  , קרי ביוםדרך בית משפט

  .מינוי לבית משפט לקבלת צו ואין צורך לפנות כוח החתום

 

 נחיותן ה, בין אם במתרבות ןמשך ההכוח המתממנה בעת החתימה על ייפוי האפשרויות העומדות בפני הזאת ועוד, 

 , בין אםסיםמספר אפוטרופמינוי ב, בין אם בין אם בהגבלת סמכויותיו של האפוטרופוס ,לאפוטרופוס מותמקדי

      רצונו של הממנה.דגש להוא מתן חה המנהעיקרון  לותיו של האפוטרופוס וכיוב'.עובבחירת מנגון פיקוח על פ

 

 . תקופה לא פשוטהלא מעט טרדה וכאבי ראש, בלנו , אשר יכול לחסוך תוין כמושוב מא, כלי חכאמור

 בן שולמן, עו"ד 
 ב. שולמן ושות', עורכי דין 

 
 

ך עליו בכל *האמור במאמר זה אינו בא כתחליף לייעוץ משפטי של עורך דין והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ משפטי חייב ואין להסתמ

 .יש לפנות לעורך דין המתמחה בתחום לקבלת ייעוץ פרטנימקרה ושאלה שהם צורה שהיא. בכל 


